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05/2011 - KVĚTEN
Odvádění splaškových vod – smluvní vztahy
Máte uzavřenou smlouvu o odvádění splaškových
odpadních vod s obcí ?
Obec Svinařov, jako vlastník kanalizace, je povinna dle
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
(ZVK) v platném znění uzavřít písemnou smlouvu
o odvádění odpadních vod s odběratelem, tedy
se všemi občany, kteří jsou již napojeni na kanalizaci
(§ 8, odst. 6) !
Pokud patříte mezi ty, kteří jsou napojeni, a přesto
nemáte uzavřenu smlouvu s obcí, neprodleně tak
učiňte při nejbližší možné příležitosti, např. při placení
poplatků za odpad na 2. pololetí.
Bez uzavřené smlouvy je totiž Vaše vypouštění
odpadních vod neoprávněné a dopouštíte se tak
přestupku proti výše uvedenému zákonu (§ 10, odst. 2).
Ne, že bychom chtěli ty z Vás, kteří na uzavření
smlouvy jaksi zapomněli, sankcionovat, ač je to
dle § 33 zákona možné. Postihy fyzických osob jsou ve
výši do 100 000 Kč.
Spíše je třeba dát do pořádku vzájemné smluvní
vztahy, na které bude v dohledné době navazovat další
smluvní dodatek, kde bude řešeno vybírání stočného.
Citace ZVK, § 8, odst. 14 :
„Vlastník kanalizace má právo na úplatu za odvádění
odpadních vod (dále jen „stočné“), …. Právo na stočné
vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace.
Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním
a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod.“
Pokud si vzpomínáte, v lednovém zpravodaji byla
zveřejněna informace o tom, že na společné schůzce
obcí Třebichovice, Svinařov, Hrdlív dne 13. 1. 2011
bylo dohodnuto, že obce budou společně provozovat
kanalizaci a ČOV Třebichovice s tím, že jejich
prvořadým zájmem je zajištění co nejnižší ceny
za stočné pro obyvatele.
Obce si daly za úkol předložit návrhy na možné formy
společného provozování, zejména návrhy na založení
samostatného právnického subjektu, pod jehož
hlavičkou by se kanalizace a ČOV nadále provozovala.
Během následujících měsíců starostové obcí
konzultovali různé formy spolupráce a nyní předloží
na svých zastupitelstvech návrh na založení
občanského sdružení dle zák. č. 83/1990 Sb., jehož
členy budou obce Třebichovice, Svinařov, Hrdlív
a Ing. Libor Novák, který je t.č. odpovědnou osobou dle
§ 6 ZVK, splňující kvalifikační předpoklady dle tohoto
zákona, pro Obec Třebichovice jakožto současného
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provozovatele své části kanalizace a ČOV
Třebichovice.
Sdružení je ze zákona neziskové a je pro občany
garancí cen stočného bez navýšení o zisk.
V tomto okamžiku se ještě dolaďují poslední přípravy
před registrací sdružení, které musí opět předcházet
souhlas všech zastupitelstev členských obcí.
Protože další pravidelná veřejná zasedání
zastupitelstev všech obcí jsou plánována až na
2. polovinu června, je pravděpodobné, že ve všech
obcích bude svoláno mimořádné zasedání s jediným
bodem programu a tím bude : Založení občanského
sdružení obcí Třebichovice, Svinařov, Hrdlív za účelem
provozování kanalizací členských obcí a ČOV
Třebichovice, včetně vybírání stočného od občanů –
uživatelů kanalizace a ČOV Třebichovice.
Cena za stočné již byla předběžně stanovena na
70 Kč / osobu / měsíc (= 840 Kč / osobu / rok).

Očkování drobných domácích zvířat
Již po několikáté bude paní MVDr. Posekaná provádět
očkování domácích zvířat, především psů a koček.
Stanoviště bude mít opět v prostoru u čekárny,
v případě nepříznivého počasí v čekárně samotné.
Termín – 28. května od 10,00 do 11,00 hodin.
Očkovací průkazy s sebou !

Schváleno dne: 25. 5. 2011

Ohlédnutí za Svinařovskými Máji

Velkoobjemový kontejner - ZMĚNA
4. června bude opět přistaven velkoobjemový kontejner
na domovní odpad, tentokrát ovšem bude přistaven
do blízkosti Lébráku ( kvůli nutnosti provést v tomto
prostoru úklid po řádění čarodějnic ).
Jako vždy bude k dispozici od 8,00 do 12,00 hodin.

Košíkářský kurz
Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by bylo vlastnoručně
si uplést košík? Rádi byste to uskutečnili? Máte
příležitost !
Je nám potěšením, že Vás můžeme ve spolupráci s OÚ
ve Svinařově pozvat na kurz pletení z pedigu
pro začátečníky, který se bude konat v sobotu
18. června 2011 od 14,00 hod v prostorách OU.
Co je to pedig?
Calamus rotant je popínavá palmová rostlina,
pocházející z pralesů jihovýchodní Asie, jejíž pruty
se nazývají pedig-ratan. Ratan je velmi vhodný pro
pletení košíků.
Jak bude kurz probíhat a co je třeba si přinést
z domova ?
Kurz je určen pro všechny, kteří si chtějí uplést první
košík z pedigu. Veškerý materiál je k dispozici. Bude na
výběr z několika typů košíků a mís, které jsou vhodné
pro začátečníky. Kurz trvá cca 4 hodiny a odnesete
si hotový výrobek. S sebou budete potřebovat : dobrou
náladu a trpělivost, starší ručník (pracuje se s mokrým
materiálem), nůžky nebo kleštičky (musí přestřihnout
špejli), šídlo nebo pletací jehlici.
Náplň kurzu : košík s pevným dnem, opletek dvěma
a třemi, jednoduché uši, napojování, ukončení, točená
zavírka s věnečkem.
Cena kurzu : 250,- Kč. Zaplatit je možné na začátku
kurzu. V ceně kurzu je veškerý materiál - pedig
(přírodní i barevný), pedigová šéna, překližkové dno
zdobené ubrouskovou technikou i čisté, dřevěné
korálky.
Kde se mohu přihlásit : na OU do 10.6.2011.
Co mě ještě může zajímat : z důvodu kvality výuky je
počet účastníků kurzu omezen na 5 osob - pokud bude
zájemců víc, bude vypsán další termín. Kurz povede
slečna Veronika Hanzlíková, která se pletení košíků
věnuje více než 4 roky a je sama absolventkou
podobného kurzu. Ukázky jejích prací si můžete
prohlédnout na www.verik623.ic.cz.

Někomu to snad bude připadat jako obehraná písnička,
ale nelze prostě pominout jen tak další podařenou akci !
Jako každým rokem i letos pro nás Máje a vše, co
k nim patří, obstarali hlavně naši dobrovolní hasiči.
A zhostili se toho zgruntu, jak jsme u nich zvyklí – Král
stál tam, kde měl, ozdobil celou slavnost, hudba
rozproudila zpočátku především dětské návštěvníky
veselice, ale následně i jejich rodiče, prarodiče a ostatní
návštěvníky, pivo bylo vychlazené, maso šťavnaté,
tombola bohatá - všeho dostatek !
Ještě předtím ovšem zahájil letošní Májové odpoledne
krátkým projevem starosta, který přivítal slavnostní
průvod poděkováním za hojnou účast a zahájil veselici.
Poté byli on a paní místostarostka vyzváni k prvnímu
tanci a po krátkém občerstvení a přípitku na zdar
celého odpoledne se průvod vydal na svou pouť, při
které vyvedl z chalup označených malými májkami
svobodná děvčata k tanci.
Sluší se z tohoto místa poděkovat všem, kteří se na
zdařilém průběhu Májů podíleli, za velmi dobrou
organizaci i za jejich vlastní přispění k dobré a veselé
náladě. V neposlední řadě pak také za spoustu práce,
která je čekala jako vždy po skončení celé akce…

Vítání občánků
19. června 2011 proběhne na OÚ další vítání nových
občánků Svinařova. Začátek je ve 14,00 a samozřejmě
jsou kromě malých nových sousedů srdečně zváni
i rodinní příslušníci a přátelé !
Jubilea v květnu
Krásných kulatých narozenin se dožívají májoví
oslavenci :
18.5.
19.5.
22.5

paní Jaroslava Dlouhá
pan Zdeněk Suchopárek
paní Jana Vlachová

80
70
70

Všem blahopřejeme a přejeme pevné zdraví a pohodu
do dalších let !

